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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS 
OBJETIVA  E PRÁTICA, PARA PREENCHIMENTO DE 
VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE 
ITAMOGI. 

 
A Prefeitura Municipal de Itamogi, nos termos das Leis Municipais nº 671/1998, 758/2001, 759/2001, 
814/2005, 815/2005, 865/2008, 866/2008, 875/2008, 1042/2014 e Lei Complementar 009/2011, torna 
público a abertura para inscrição no período a ser indicado, ao Processo Seletivo Simplificado de Prova 
Objetiva e Prática para ingresso, em caráter temporário, da função pública para preenchimento de vagas 
e formação de cadastro reserva, conforme anexo I. 
 
O processo seletivo será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais retificações, caso existam, 
sendo realizado sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itamogi, Assessorado pela Empresa 
ARN e acompanhado pela comissão nomeada pela Portaria nº 010/15, assinada pelo Senhor Prefeito 
Municipal. 

 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  
 
1.1 Este Processo Seletivo é destinado para provimento de vagas ou que vierem vagar no período de 
sua vigência e da formação de cadastro reserva. O número de vagas, escolaridade, salário, taxa de 
inscrição, jornada de trabalho e atribuições, são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante deste 
Edital. 

1.2 O candidato, ao ingressar na função pública do referido processo, assinará o contrato de trabalho 
que terá duração de 24 (vinte e quatro) meses podendo ser exonerado a qualquer momento durante este 
período ou enquanto durar os programas para os quais foram selecionados, ou ainda, podendo ser 
prorrogado pelo período deste processo seletivo, de acordo com o desempenho do candidato na 
execução de suas funções, ou de acordo com as necessidades da administração. 

1.3 Os candidatos aprovados, classificados e contratados estarão sujeitos ao disposto nas Leis 
Municipais nº 671/1998, 758/2001, 759/2001, 814/2005, 815/2005,  865/2008, 866/2008, 875/2008, 
1042/2014 e Lei Complementar 009/2011 e suas obrigações, no que couberem no Estatuto do 
Funcionário Público Municipal e demais disposições legais aplicáveis. 

1.4 Este processo de seleção destina-se ao recrutamento de profissionais para atender as necessidades 
da administração municipal. 

1.5 Para ingressar na função pública, o candidato deverá prover dos seguintes requisitos: 

a) Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a), ou estrangeiro (a) nos termos da Emenda 
Constitucional, nº 19/98; 
b) Não registrar antecedentes criminais; 
c) Ter, no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos, na data da contratação; 
d) Gozar de boa saúde física e mental; 
e) Estar no gozo dos direitos políticos e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar;  
f) Possuir escolaridade, habilitação legal e preencher os requisitos correspondentes aos níveis 
exigidos para a função; 
g) Não ter sido exonerado ou demitido a bem do serviço público Federal, Estadual ou Municipal; 
h) No caso de candidatos aposentados deverão apresentar o documento comprobatório de 
aposentadoria e CTPS devidamente anotada; 

i) Apresentar exame médico admissional realizado por médico do Departamento de Saúde, 
com o objetivo de avaliar as condições de saúde do candidato e detectar eventuais alterações 
orgânicas, incompatíveis com as atividades a serem exercidas; 

j) Para os cargos de Motorista, Operador de Máquina I e Tratorista, o candidato deverá possuir 
Carteira Nacional de Habilitação na Categoria D ou superior. 
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1.6 O prazo de validade do presente processo seletivo será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data 
de homologação do mesmo, podendo, ainda, ser prorrogado por igual período, se houver candidatos 
aprovados e ainda não contratados, segundo a conveniência da Administração. 

1.7 Será excluído do processo seletivo o candidato que:  

1.7.1 Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova objetiva;  

1.7.2 Apresentar-se em outro local que não seja o previsto no Edital para a realização da prova;  

1.7.3 Não comparecer à(s) prova(s), seja qual for o motivo alegado;  

1.7.4 Não apresentar documento que o identifique nos termos deste edital;  

1.7.5 Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;  

1.7.6 Ausentar-se da sala de prova levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, e não autorizados;  

1.7.7 Ausentar-se da sala de prova, antes de decorrido o prazo determinado pelo fiscal de sala;  

1.7.8 For surpreendido, durante a realização da prova, comunicando com outras pessoas ou 
utilizando-se de quaisquer meios de consulta;  

1.7.9 Estiver portando ou fazendo uso de qualquer meio eletrônico de comunicação, inclusive 
celulares, agendas eletrônicas, relógios digitais, laptop, ou outros equipamentos similares;  

1.7.10 Estiver portando armas;  

1.7.11 Lançar mão de meios ilícitos para execução das provas;  

1.7.12 Não devolver integralmente o material solicitado;  

1.7.13 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES:  

2.1 As inscrições serão realizadas em formulário disponível no endereço eletrônico 
www.arnsaude.com.br e também na Prefeitura Municipal, para o candidato que não tiver acesso ou 
dificuldade em acessar a internet. O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, conferir e 
confirmar os seus dados. Será gerado um número de inscrição individual e ficará disponível a 
impressão do boleto para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, conforme Anexo I deste 
edital, que poderá ser paga em qualquer Banco ou Casa Lotérica.  

2.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, bem como das condições previstas em Lei, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 

2.3 O candidato é totalmente responsável pelas informações contidas na ficha de inscrição e a inexatidão 
das afirmativas ou irregularidades na documentação apresentada, ainda que verificadas posteriormente, 
acarretarão na nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, ficando o candidato 
desclassificado, de forma irrecorrível, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou 
criminal. 

2.4 O candidato aprovado poderá ser desclassificado se no ato da contratação não atender os quesitos 
constantes no item 1.5 deste edital. 

2.5 Não será reservada vaga para deficiente, pois não atende ao § 1º art. 37 do Decreto Nº 3.298, de 
20/12/1999. 

2.6 Se houver deficientes inscritos: 

2.6.1 O atendimento à condição especial ficará sujeita à análise da viabilidade e razoabilidade do pedido, 
pela comissão organizadora e examinadora do processo seletivo e, uma vez deferidas as inscrições, fica 
vedada qualquer inclusão ou exclusão de dados na ficha de inscrição.  

2.6.2 O candidato portador de deficiência(s) participará do Processo Seletivo em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere o conteúdo, avaliação, critérios de aprovação, data, 

http://www.arnsaude.com.br/
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duração, horário, local de aplicação, julgamento da prova, nota mínima exigida e demais critérios 
estabelecidos neste Edital.  

2.6.3 O candidato deficiente inscrito aprovado, através deste edital e na forma do Decreto 3.298, de 
20/12/1999, além das exigências pertinentes aos demais candidatos, sujeitar-se-á, por ocasião do 
ingresso, a exame médico específico para comprovação da deficiência declarada e avaliação entre a 
compatibilidade da(s) deficiência(s) de que é portador e as atividades a serem desempenhadas, sendo 
desclassificado o candidato cuja(s) deficiência(s) for considerada incompatível com as atribuições da 
função ou se constatada inexistência da deficiência declarada, sendo que, comprovada a existência de 
má fé, poderá haver prejuízos de ordem administrativa, civil e criminal.  

2.7 Será excluído do processo seletivo o candidato que não comparecer ao exame médico no local, data 
e horário previsto. 

 
 
2.9 CRONOGRAMA 
 
As datas aqui previstas estão sujeitas as eventuais alterações mediante divulgação prévia: 
 
 2.9.1 Período de Inscrição: De 01 a 15 de junho de 2015, no endereço eletrônico 
www.arnsaude.com.br ou na Prefeitura Municipal de Itamogi. 
 2.9.2 Realização da Prova: Prova Objetiva de Múltipla Escolha dia 21 de junho, com início às 
09 horas e término às 12 horas. Os portões serão fechados às 08:50 horas.O candidato é responsável 
por acessar o site www.arnsaude.com.br ou se dirigir até a Prefeitura Municipal para saber o local 
de realização de sua prova à partir de 17 de junho de 2015. 
 2.9.3 Resultado da Prova Objetiva: Dia 23 de junho de 2015, com divulgação através de Edital 
a ser afixado no saguão da Prefeitura Municipal de Itamogi e site www.arnsaude.com.br. 
 2.9.4 Recursos: Dia 24 e 25 de junho de 2015. 
             2.9.5 Realização da Prova Prática para os cargos de Motorista, Operador de Máquina I, 
Tratorista e Pedreiro: 27 de junho em local e horário a ser informado aos candidatos classificados. 
       2.9.6 Resultado Final: Dia 29 de junho de 2015, por divulgação através de Edital a ser afixado 
no saguão da Prefeitura Municipal de Itamogi e site www.arnsaude.com.br 
  
  

 3. DAS PROVAS:  

3.1 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, conforme descriminado no Anexo III, 
constará de questões de:  

3.1.1 Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos para os cargos de 
Agente para Campos de Endemias, Educador e Técnico em Saúde Bucal 

3.1.2 Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais para os cargos de 
Agente Administrativo II, Agente Administrativo I, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de 
Assistente Social, Motorista, Operador de Máquina I, Pedreiro, Recepcionista, 
Reciclador, Servente de Pedreiro I, Servente (auxiliar de serviços gerais) e Tratorista.   

3.1.3 Conhecimentos Específicos para os cargos de Terapeuta Ocupacional (NASF), 
Nutricionista (NASF), Farmacêutico (NASF), Psicólogo (NASF) e Professor Primário. 

3.1.4 Os candidatos aos cargos de Motorista, Operador de Máquina I, Tratorista e 
Pedreiro, aprovados na Prova Objetiva farão Prova prática, conforme item 4.4 deste 
edital. 

              3.2 A duração da prova será de 3 (três) horas, não havendo prorrogação deste período, em 
hipótese alguma, mesmo que seja em virtude de necessidade de afastamento de candidato da sala de 
prova.  

 3.3 Os candidatos deverão comparecer ao local das provas com, pelo menos, 30 (trinta) minutos 
de antecedência, quando os portões serão abertos.  

http://www.arnsaude.com.br/
http://www.arnsaude.com.br/
http://www.arnsaude.com.br/
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3.4 Após encerrado o horário para o ingresso do candidato no recinto de aplicação da prova, que será 
realizada a partir de 09:00 horas, serão fechados os portões (08:50 horas) e não será permitida a entrada 
de candidato em atraso para realização das mesmas, qualquer que seja o motivo alegado, bem como 
não será admitido qualquer recurso pela não execução da prova, sob qualquer alegação ou prova 
documental, que vierem a ser apresentados.  

3.5 Somente serão admitidos na sala de provas os candidatos que estiverem munidos de originais 
de Cédula Oficial de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), não se 
admitindo cópia ainda que autenticada, e do comprovante de inscrição. Os documentos deverão 
estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.  

3.6 A prova será individual, não sendo permitida a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de 
livros, notas, impressos, máquinas de calcular ou telefones celulares. 

3.7 Não será aceito qualquer tipo de questionamento durante a realização da prova, por parte do 
candidato, com relação a eventuais dúvidas constantes das questões.  

3.8 O candidato não poderá se ausentar da sala das provas sem o devido acompanhamento de um dos 
fiscais.  

3.9 Ao término da prova, os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala de aplicação das 
provas em conjunto. 

3.10 Não serão atendidas solicitações para aplicação de provas em local, dia e horário fora dos 
preestabelecidos neste edital. 

3.11 Os candidatos, mesmo que já tenham concluído a prova, não poderão deixar a sala, antes de 60 
(sessenta minutos) do início das mesmas.  

3.12 Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível.  

3.13 O preenchimento da Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção da 
prova, será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá 
substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.  

3.14 O candidato deverá assinalar as respostas das questões com caneta preta ou azul, na Folha de 
Respostas, devidamente identificada e assinando-a em campo específico.  

3.15 O candidato, ao terminar a prova, deverá entregá-la ao fiscal, juntamente com a folha de respostas.  

3.16 O gabarito da prova será publicado no Painel de Informações da Prefeitura e site 
www.arnsaude.com.br, no dia 22 de junho de 2015. 

 

4. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: 
 
4.1.1 Para os cargos de Agente para Campos de Endemias, Educador e Técnico em Saúde Bucal,a 
prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta), e terá caráter eliminatório e classificatório. 
Será composta de 30 (trinta) questões com valor de 01 (um) ponto cada, sendo 10  (dez) questões de 
Língua Portuguesa, 10 (dez) de Matemática e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos, conforme o item 
3.1. 
 
 
4.1.2 Para os cargos de Agente Administrativo II, Agente Administrativo I,  Auxiliar de Assistente Social , 
Auxiliar de Limpeza, Educador, Motorista,  Operador de Máquina I, Pedreiro , Recepcionista , Reciclador, 
Servente de Pedreiro I, Servente (auxiliar de serviços gerais) e Tratorista , a prova objetiva será avaliada 
na escala de 0 (zero) a 30 (trinta), e terá caráter eliminatório e classificatório. Será composta de 30 
(trinta) questões com valor de 01 (um) ponto cada, sendo 10  (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 
(dez) de Matemática e 10 (dez) de Conhecimentos Gerais, conforme o item 3.1.  
 
4.1.3 Para os cargos de Terapeuta Ocupacional(NASF), Nutricionista(NASF), Farmacêutico(NASF), 
Psicólogo(NASF) e Professor Primário, a prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte), 
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e terá caráter eliminatório e classificatório. Será composta de 20 (vinte) questões de Conhecimentos 
Específicos, com valor de 01 (um) ponto cada, conforme o item 3.1.  
 

4.1.4 Será desclassificado e, portanto eliminado, o candidato que tirar nota inferior a 50 % (cinquenta por 
cento). 

4.2. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha,  
para os cargos de Agente para Campos de Endemias, Auxiliar de Assistente Social, Técnico em Saúde 
Bucal, Agente Administrativo II, Agente Administrativo I, Auxiliar de Limpeza, Educador, Recepcionista, 
Reciclador, Servente de Pedreiro I,  Servente (auxiliar de serviços gerais), Terapeuta 
Ocupacional(NASF), Nutricionista(NASF), Farmacêutico(NASF), Psicólogo(NASF) e Professor Primário. 
Para os cargos de Motorista , Operador de Máquina I, Tratorista e Pedreiro, a classificação final será feita 
pela Nota da Prova Objetiva de Múltipla Escolha mais a aprovação na Prova Prática. 

4.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de 
classificação, sucessivamente, ao candidato que: 
4.3.1 possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o parágrafo único do art. 27 da Lei 
Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 – o Estatuto do Idoso; 
4.3.2 possuir maior pontuação na prova de Conhecimentos Gerais ou Conhecimentos Específicos 
4.3.3 tiver mais idade. 

4.4 Para realizar a PROVA PRÁTICA serão convocadas 05 (cinco) vezes o número de vagas para os 
cargos de Motorista, Operador de Máquina I, Tratorista e Pedreiro, ou seja, os 05 (cinco) primeiros 
colocados na prova objetiva de cada cargo. 

4.5 O não comparecimento do candidato em 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do primeiro dia 
útil após a publicação da convocação acarretará na desclassificação do mesmo.  

 

 

5. DOS RECURSOS: 

5.1 No prazo máximo de 02 (dois) dia úteis, contado a partir da publicação dos resultados, os candidatos 
poderão interpor recurso contra a respectiva classificação, desde que fundamentados em erro material 
ou omissões objetivamente constatáveis, sendo vedado, em qualquer caso, o questionamento de 
critérios de julgamento do examinador ou nota por ele atribuída. 

5.2 O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido à Comissão Organizadora do Processo 
Seletivo, e deverá ser protocolado pelo candidato no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Itamogi. 

5.3 Os recursos serão julgados pela Comissão Organizadora. 

5.4 O recurso apresentado fora do prazo será indeferido.  

5.5 Os recursos devem ser cabalmente motivados, sob pena de não serem reconhecidos, como não o 
serão, igualmente, se apenas versarem sobre juízos de valor emitidos pelos examinadores e as notas 
atribuídas.  

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 

6.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das 
condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais 
pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento.  

6.2 Motivarão a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, a burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste edital, bem como o 
tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida. 

6.3 A inexatidão das informações e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal.  
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6.4 Caberá ao Prefeito a homologação do resultado deste Processo Seletivo.  

6.5 O prazo de validade do presente processo seletivo será de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data 
de homologação do mesmo, podendo, ainda, ser prorrogado por igual período, se houver candidatos 
aprovados e ainda não contratados, segundo a conveniência da Administração. 

6.6 O candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publicação da 
classificação definitiva e, se aprovado, durante todo o prazo de validade deste processo, junto ao 
Departamento de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura de Itamogi, não lhe cabendo qualquer 
reclamação caso não seja possível à Prefeitura informá-lo da contratação, por falta da citada atualização.  

6.7 A Prefeitura não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:  

a)endereço não atualizado  

b)endereço de difícil acesso  

c)correspondência devolvida  

d)correspondência recebida por terceiros  

6.8 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data da avaliação, cabendo aos 
candidatos a responsabilidade de acompanhar os Editais, comunicados e demais publicações referentes 
a este processo seletivo.  

6.9 O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de quaisquer das condições estabelecidas 
neste Edital, implicará sua eliminação do processo.  

6.10 Os candidatos habilitados classificados serão contratados para as funções vagas, observando-se 
rigorosamente a ordem de classificação definitiva, segundo a conveniência da Administração. 

6.11 Aplica-se ao pessoal contratado nos termos deste edital o disposto nos artigos referentes ao Regime 
Disciplinar e Processo Administrativo Disciplinar, da Lei nº 866/2008. 

6.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do processo.  

6.13 Após ser considerado apto nos exames de capacidade física e mental (exame admissional), o 
candidato será admitido e contratado sob o regime jurídico estatutário, conforme ao item 1.2 deste edital. 

6.14 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação, valendo, para 
esse fim, a homologação do processo seletivo divulgado pela Prefeitura Municipal de Itamogi. 

6.15 Os candidatos com cadastro de reserva só assumirão o função, assim que surgir a vaga ou de 
acordo com a necessidade da administração. 

6.16 Os candidatos que atenderem à convocação para admissão e recusarem-se ao preenchimento da 
vaga serão excluídos do cadastro, sendo o fato formalizado através de Termo de Desistência. 

6.17 A divulgação será realizada através de uma minuta deste edital, dar-se-á através dos meios de 
comunicação disponíveis e de uso comum no Município, e ou através de avisos afixados no painel da 
Prefeitura e no sítio www.arnsaude.com.br 

6.18 À Prefeitura de Itamogi é facultada a anulação total ou parcial do presente processo seletivo, antes 
de sua homologação, se constatada irregularidade substancial insanável. 

 

 

Itamogi,  29 de maio de 2015. 

 

Osmair Martins 
Prefeito 
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Anexo I 

Função Vagas Escolaridade Salário C. H.  
semanal 

Taxa de Inscrição 

Agente Administrativo II  01 Ensino Médio R$ 1.124,44 40 h R$45,00 

Agente Administrativo I 01 Ensino Fundamental  R$ 788,00 40 h R$30,00 

Agente para Campo de 
Endemias 

01 Ensino Fundamental  R$ 1.014,00 40 h R$40,00 

Auxiliar de Assistente Social  01 Ensino Fundamental R$788,00 
 

40 h R$30,00 

Auxiliar de Limpeza 01 Alfabetizado R$788,00 40 h R$30,00 

Educador 01 Curso Técnico Normal de 2º 
grau ou equivalente 

R$1.016,28 40 h R$40,00 

Farmacêutico (NASF) 01 Superior em Farmácia R$1.127,33 20 h R$45,00 

Motorista  01 Alfabetizado + CNH categoria 
D ou superior 

R$917,42 40 h R$35,00 

Nutricionista (NASF) 01 Superior em Nutrição R$1.127,33 20 h R$45,00 

Operador de Máquina I 01 Alfabetizado R$1.536,25 40 h R$45,00 

Pedreiro  01 Alfabetizado R$1.712,70 40 h R$45,00 

Professor Primário 01 Superior em Pedagogia R$1.016,28 25 h R$40,00 

Psicólogo (NASF) 01 Superior em Psicologia R$1.127,33 20 h R$45,00 

Recepcionista  01 Ensino Fundamental R$788,00 40 h R$30,00 

Reciclador 01 Alfabetizado R$788,00 40 h R$30,00 

Servente de Pedreiro I 01 Alfabetizado R$917,42 40 h R$35,00 

Servente (auxiliar de 
serviços gerais) 

01 Alfabetizado R$788,00 40 h R$30,00 

Técnico em Saúde Bucal 04 2º Grau + Curso de formação 
de atendente consultório 

R$788,00 40 h R$30,00 

Terapeuta Ocupacional 
(NASF) 

01 Superior em Terapia 
Ocupacional 

R$1.127,33 20 h R$45,00 

Tratorista  01 Alfabetizado R$917,42 40 h R$35,00 
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ANEXO II 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

Agente Administrativo II  

Executar atividades de apoio administrativo de complexidade média, com relativa margem de autonomia, 
tais como a redação de ofícios, despachos, comunicados e demais expedientes administrativos, 
segundo normas preestabelecidas; executar serviços de digitação ou datilografia; realizar atividades de 
protocolo, arquivo, cadastro, material, preparo, expedição de correspondências e documentos; executar 
outras tarefas correlatas ao cargo ou que lhe forem atribuídas, outorgadas ou delegadas pelo Prefeito 
Municipal ou Superior Hierárquico. 

Agente Administrativo I 

A execução de atividades de apoio administrativo de complexidade média, com relativa margem de 
autonomia, tais como, a redação de ofícios, despachos, comunicados e demais expedientes, segundo 
normas preestabelecidas; a elaboração de gráficos, planilhas e outros documentos similares, em apoio 
às atividades do setor em que estiver lotado o servidor ocupante do cargo; a execução de atividades de 
controle de estoque e distribuição de material; a verificação da necessidade de aquisições de materiais e 
acompanhar o procedimento de compra; a execução de serviços de digitação ou de datilografia; a 
realização de atividades de protocolo, arquivo, cadastro, material, preparo e expedição de 
correspondências e documentos; a execução de outras atividades, de grau médio, correlatas ao setor 
em que estiver lotado o servidor ocupante do cargo ou que lhe forem atribuídas, outorgadas ou 
delegadas pelo Prefeito Municipal ou Superior Hierárquico. 

Agente para Campos de Endemias 

Comunicar ao superior hierárquico imediato a prática de infrações às leis e regulamentos em vigor, 
propondo a imposição de multas ao infrator mediante apuração da irregularidade em procedimento 
próprio; proceder à investigação epidemiológica no âmbito de sua atuação, através de visitas e 
inspeções em residências e estabelecimentos comerciais, visando à constatação da existência de 
fatores de proliferação de doenças infectocontagiosas, registrando os dados coletados em formulários 
próprios; encaminhar ao superior hierárquico imediato os relatórios contendo todos os dados coletados; 
verificar a inexistência de vetores, criadouros e efetuar sua coleta, identificando a existência de vetores 
adultos; manusear e operar corretamente os equipamentos destinados à aplicação de pesticidas, 
obedecendo as normas técnicas vigentes, e em atenção à higiene e segurança do trabalho; efetuar a 
captura de animais errantes e de animais suspeitos ou positivos de raiva; efetuar a captura de vetores, 
roedores, artrópodes de interesse da saúde pública; zelar pela guarda, conservação e manutenção de 
materiais e equipamentos colocados à sua disposição; manter vigilância quanto aos locais tratados; 
cumprir as instruções de trabalho emanadas de superior hierárquico; executar outras atividades 
correlatas, a requerimento de seu superior hierárquico imediato. 

Auxiliar de Assistente Social  

Elaborar e planejar, sob coordenação e supervisão do Chefe de Assistência Social, projetos sociais; 
atuar em programas de natureza pública e privada; efetuar visitas domiciliares a associações 
comunitárias e outras instituições, procedendo a formas diversificadas de estudos de situações e 
problemas que devam ser objeto de ações de assistências da Administração Municipal; prestar 
orientações relacionadas às áreas de saúde, trabalho, integração social, educação, previdência social, 
serviço social de luto, programas habitacionais, assistência familiar ao menor e idoso, promovendo 
articulação com órgãos e instituições públicas e privadas da comunidade para encaminhamento 
adequado às políticas e diretrizes de trabalho da Administração Municipal;  organizar, sob orientação e 
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coordenação do Chefe de Assistência Social, grupos terapêuticos, educativos e promocionais, em 
articulação com outros profissionais que atuem em áreas específicas de atendimento; realizar ações 
inventivas voltadas para o atendimento de situações e problemas sociais; elaborar cadastro de pessoas, 
instituições e entidades inscritas em programas sociais de assistência e encaminhamento; executar 
outras tarefas correlatas ao setor. 

Auxiliar de Limpeza 

Executar atividades de apoio administrativo, especialmente tarefas de conservação, limpeza, arrumação 
de dependências locais, móveis, equipamentos e utensílios, para mantê-los em condições de uso; 
executar serviços de copa e cozinha, preparar e servir o café, lanche e outros alimentos, se necessário; 
solicitar à chefia imediata requisição de material de limpeza, café, e outros relacionados com seu 
trabalho; receber e transmitir recados, anotando-os; atender ao público em geral, prestando informações 
simples; cuidar de lavação de peças simples da unidade de trabalho onde estiver lotado; distribuir e 
encaminhar papéis e correspondências; apanhar materiais de escritório, quando solicitado; transportar 
mesas, arquivos, móveis e utensílios; zelar pelos equipamentos e materiais à sua disposição; arrumar 
banheiros, trazendo-os sempre limpos; controlar entregas e recebimentos, assinando ou solicitando 
protocolos para comprovar a execução do serviço; encaminhar visitantes às repartições públicas; 
executar outras tarefas correlatas; auxiliar pedreiros, carpinteiros e outros oficiais quando solicitado; 
recolher lixos, sucatas e entulhos em geral; limpar a área da prefeitura; executar a atividade de carga e 
descarga de materiais diversos; executar tarefas de vigilância de portarias; executar limpeza de ruas, 
parques, jardins e outros; manter a ordem, limpeza e segurança do ambiente de trabalho; efetuar o 
controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da refeição. 

Educador 

Planejar as atividades relacionadas à criança; desenvolver atividades e interesses de acordo com a faixa 
etária; envolver a família com atividades recreativas e socioeducativas; proporcionar atividades que 
desenvolvam espírito de equipe e convivência comunitária; ampliar o universo de informações da criança 
e da família; participar da elaboração do plano de ensino da creche; participar de cursos de treinamento, 
aperfeiçoamento, atualização e outros; cumprir demais atividades relacionadas ao seu campo de 
trabalho e solicitadas por seu superior. 

Farmacêutico(NASF) 

Responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua guarda. Controlar o estoque de medicamentos e 
colaborar na elaboração de estudos e pesquisas de famacodinâmicas e toxilógicas. Emitir parecer 
técnico a respeito de produtos e equipamentos utilizados na farmácia, principalmente em relação à 
compra de medicamentos. Controlar psicotrópicos e fazer boletins de acordo com a vigilância sanitária. 
Planejar e coordenar a execução de assistência farmacêutica no município. Coordenar o consumo e a 
distribuição dos medicamentos. Elaborar e promover os instrumentos necessários, objetivando o 
desempenho adequado das atividades de armazenamento, distribuição e controle de medicamentos 
pelas unidades de saúde. Avaliar o custo do consumo de medicamentos. Realizar supervisão técnico 
administrativa em unidades de saúde do município no tocante a medicamentos e sua utilização. Realizar 
treinamento e orientar profissionais da área. Dispensar medicamentos e acompanhar a dispensação 
realizada pelos funcionários subordinados, dando a orientação necessária e iniciar o acompanhamento 
do uso (fármaco vigilância). Realizar procedimentos técnicos administrativos no tocante a medicamentos 
a serem utilizados. Acompanhar a validade dos medicamentos e seus remanejamentos.Fiscalizar as 
farmácias e drogarias quanto ao aspecto sanitário. Executar outras atividades afins. Com os hipertensos 
e diabéticos do município fazer acompanhamento e controle das patologias, evitando o surgimento e a 
progressão das complicações, reduzindo o número de internações hospitalares, bem como a mortalidade 
devido a esses agravos. Com a população sadia realizar campanhas de prevenção e promoção á saúde.  
Junto com os profissionais do NASF e ESF realizar atividades educacionais continuadas. Aos pacientes 
tuberculosos, hansenianos e aidéticos, realizar palestras, campanhas e acompanhamento domiciliar. Os 
pacientes idosos e outros com dificuldades na identificação de medicamentos, fazer acompanhamento 
domiciliar evitando assim erros na medicação.Com os profissionais do NASF e ESF realizar atividade 
educacional continuada.  
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Motorista 

Conduzir veículos de carga, passeio e coletivo, seguindo programação e itinerário definidos por seu 
superior hierárquico imediato ou servidor encarregado de programar os trajetos; transportar mercadorias 
e pessoas da Administração Municipal, quando a serviço, zelando pela segurança dos ocupantes e 
carga, e responsabilizando-se pelos incidentes ocorridos por descuido ou imperícia; zelar pela 
conservação e documentação do veículo e dos materiais transportados, observando o funcionamento 
dos equipamentos e utilizando acessórios de segurança; manter atualizada sua documentação e licença 
para dirigir veículos; proceder à entrega e recebimento de materiais e documentos; zelar pela 
conservação e limpeza dos veículos sob sua responsabilidade, bem como verificar os níveis de óleo 
lubrificante, de água e de pressão dos pneus; providenciar o abastecimento de combustível do veículo 
sob sua responsabilidade; preencher os formulários de controle utilizados pela Administração Municipal 
e comunicar as ocorrências relativas ao veículo, tais como defeitos e necessidade de reparos ou 
manutenção; proceder à limpeza, lavagem, lubrificação e polimento do veículo sob sua 
responsabilidade; executar outras tarefas correlatas ao cargo.  

Nutricionista(NASF) 

Elaborar projetos  Terapêuticos,  compreendidos  na  área  de  atuação,  através  de metodologia  e  
técnicas  de  nutrição;Atendimento  ambulatorial  de  nutrição  à  comunidade,  principais orientações  
em  relação  ao  excesso  de  peso,  desnutrição,  Diabetes,  Hipertensão  arterial  e dislipidemias; 
Realização  de  palestras  à  comunidade  e  funcionários  da Unidade  sobre  alimentação aos 
Diabéticos e Hipertensos; Realização de atividades com grupo de gestantes e grupo de idosos; 
Elaboração  de  dieta  caseira  e  orientações  gerais  para  paciente  com  alimentação  via  
gastrostomia; Acompanhamento  de  pacientes  pós-internação,  análise  e  sugestão  de  condutas  
dieoterápicas  de acordo com enfermidades específicas, observação da aceitação e evolução das dietas, 
orientações, acompanhamento e orientação de pacientes com alimentação via enteral,  treinamento da  
família na administração da  alimentação; Prestar assistência nutricional a  indivíduos e  coletividades  
(sadios e enfermos);  Organizar,  administrar  e  avaliar  unidades  de  alimentação  e  nutrição;  Efetuar  
controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional 

Professor Primário 

Exercício concomitante dos seguintes módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva de atividades ou 
áreas de estudo; módulo 2: elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do 
rendimento escolar, recuperação dos alunos, reuniões, auto aperfeiçoamento, pesquisa educacional e 
cooperação, no âmbito da escola, para aprimoramento, tanto do processo ensino-aprendizagem, como 
da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da escola. 

Psicólogo(NASF) 

Elaborar projetos Terapêuticos, compreendidos na área de atuação, através de metodologia e técnicas 
de psicologia; Atendimento ambulatorial psicológico à comunidade; Atuar no âmbito da educação, saúde, 
lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação, com o objetivo de promover, em seu 
trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano; Procede ao estudo e análise dos 
processos intrapessoais das relações interpessoais, possibilitando a compreensão do comportamento 
humano individual e de grupo, no âmbito da comunidade de várias naturezas, onde quer que se deem 
estas relações; Aplicar conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar e 
intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em suas histórias pessoais, familiares e 
sociais, vinculando-as também a condições políticas, históricas e culturais; Desempenhar suas funções e 
tarefas profissionais individualmente e em equipes multiprofissionais, voltados para a saúde da família e 
da comunidade; Desempenhar suas funções e tarefas profissionais individualmente e em equipes 
multiprofissionais, aos profissionais da unidade de saúde da família.  
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Operador de Máquina I  

Operar máquinas e equipamentos em obras de construção, terraplanagem, pavimentação e em serviços 
urbanos, nas modalidades de motoniveladora e retroescavadeira; orientar os auxiliares em suas tarefas; 
observar níveis de combustível, óleo lubrificante e pressão de pneus da máquina e/ou equipamento sob 
sua responsabilidade, providenciado o seu reabastecimento sempre que necessário; providenciar a 
manutenção preventiva e corretiva, bem como solicitar os reparos necessários; zelar pela segurança e 
preservação própria e das pessoas envolvidas nas operações; promover o conserto de defeitos nas 
máquinas que opera; prestar informações sobre seu serviço aos seus superiores hierárquicos; conduzir 
veículos de carga, eventualmente; executar serviços de aberturas de valas, estradas, de nivelamentos, 
aterros e outros; executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

Pedreiro  

Executar serviços específicos de alvenaria de alta complexidade, seja em reforma ou construção de 
Unidades Administrativas, de qualquer natureza, levantando necessidades de material e de mão de 
obra, e utilizando os instrumentos apropriados à realização de seus trabalhos; supervisionar a execução 
dos trabalhos dos ocupantes dos cargos de Pedreiro I e Pedreiro II; supervisionar a execução de 
projetos de engenharia hidráulica nas diversas obras públicas ou reformas de unidades administrativas, 
verificando a adequação de materiais, nivelamentos e outros requisitos técnicos; executar serviços 
específicos de corte, dobramento e montagem de ferragens em construções civis; realizar serviços de 
carpintaria e marcenaria de alta complexidade, operando máquinas próprias e verificando medidas, 
cortando e selecionando madeiras conforme especificações do croqui ou projeto, confeccionado e 
montando as partes e efetuando acabamentos; executar serviços de instalações hidráulicas e redes de 
esgoto de alta complexidade, bem como reparos nas redes existentes, verificando vazamentos, 
substituindo componentes conforme as necessidades, tudo para manter o sistema em perfeito 
funcionamento; executar os serviços de pintura e acabamento das construções ou reformas de alta 
complexidade, conforme as necessidades e projetos que lhe forem encaminhados, para tanto verificando 
o tipo de material, lixando, emassando paredes ou outras superfícies a serem pintadas, preparando e 
aplicando tintas, verniz, laca e substâncias similares, conforme técnicas específicas; zelar pela 
manutenção e conservação de materiais e equipamentos utilizados em seu local de trabalho, atendendo 
às normas de segurança e higiene do trabalho; requisitar materiais, recebê-los, conferi-los e conservá-
los sob sua guarda e responsabilidade; preencher formulários diversos referentes à análise e ao registro 
de suas atividades; executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

Recepcionista  

Atender ao público interno e externo, buscando identificar as pessoas e os assuntos que estas desejam 
tratar, encaminhando-as aos órgãos e servidores competentes; dar ciência ao público, interno e externo, 
das normas de funcionamento do órgão e sua função; anotar recados e transmiti-los aos seus 
destinatários, quando de interesse administrativo; realizar e atender as ligações telefônicas ao setor de 
trabalho; auxiliar seus superiores hierárquicos no controle de atendimentos; realizar tarefas correlatas, 
quando solicitadas.  

Reciclador 

Trabalhar na Usina de Triagem e Reciclagem de Lixo do Município; Fazer a separação do lixo procedente 
da coleta municipal; Zelar e cuidar das ferramentas de trabalho fornecidas; Manter organizado seu local 
de trabalho; Comunicar ao superior hierárquico imediato ou ao servidor responsável a ocorrência de 
qualquer anormalidade no local de trabalho, sempre respeitando as determinações deste e; outras 
atribuições afins e correlatas. 
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Servente de Pedreiro I 

Executar trabalhos que exijam sobretudo esforços físicos em obras de construção em geral, na abertura 
e pavimentação de ruas e avenidas, na abertura de estradas rurais, na preparação de argamassas e 
outros materiais de construção, na preparação de madeira e no transporte de materiais de construção; 
efetuar a abertura de valas para a construção de alicerces de construção civil ou para construção de 
rede de esgoto; efetuar pequenos reparos e consertos; efetuar tarefas simples, relacionadas com 
instalações elétricas , hidráulica e pintura; realizar atividades que, para cuja execução, não necessite de 
mão de obra especializada; executar serviços de aterro, desaterros e desmonte de terras, quando 
determinado; executar serviços de cavações e limpeza de locais de construção; efetuar o transporte 
interno de materiais, ferramentas e outros equipamentos para execução dos serviços; executar outras 
atividades correlatas. 

Servente ( Auxiliar de Serviços Gerais) 

Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando e recolhendo o lixo das dependências e 
pátios das unidades físicas em que estiver lotado o servidor, para mantê-las em perfeitas condições de 
higiene e uso; limpar as dependências sanitárias, repondo o material necessário; preparar e servir café e 
lanche no setor de trabalho; preparar e cozinhar alimentos, de acordo com as normas estabelecidas pela 
unidade organizacional, atendendo o cardápio elaborado por nutricionista responsável; fazer a limpeza 
da cozinha, bem como dos utensílios e talheres utilizados no preparo e consumo dos alimentos; 
acondicionar material para distribuição; auxiliar no recolhimento e entrega de processos, documentos e 
outros materiais necessários; desempenhar serviços de portaria no próprio setor de trabalho; auxiliar em 
pequenos consertos e mudanças de móveis; efetuar a limpeza de vidros, portas e paredes; carregar e 
descarregar veículos, de acordo com as suas condições físicas; manter organizado e conservado o 
material de trabalho; prepara e distribuir a merenda nas unidades escolares, observando as orientações 
do cardápio, padrão de higiene, preparo correto dos pratos, bem como auxiliar na limpeza da cantina e 
dos utensílios utilizados; conservar jardins, áreas verdes e vasos de plantas ornamentais; controlar o 
acesso de pessoas e veículos nas dependências do seu setor de atuação; recolher e lavar xícaras e 
cinzeiros em seu setor de trabalho; auxiliar o controle de disciplina dos alunos no recreio e banheiro; 
responsabilizar-se pelo preparo e distribuição de todas as refeições diárias; executar tarefas de interesse 
das escolas, tais como pequenas compras, atendidos os critérios legais; executar outras tarefas 
correlatas, quando solicitadas pelo superior hierárquico. 

Técnico em Saúde Bucal 

Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; 
participar na realização de levantamento e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; 
ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação 
tópica do flúor, sob a supervisão e conforme orientação do cirurgião dentista; realizar fotografias e 
tomadas de uso odontológicos exclusivamente nos consultórios odontológicos da rede municipal; inserir 
e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de 
materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião dentista; proceder à limpeza e à antissepsia do 
campo operatório, antes e após atos cirúrgicos; remover suturas, sob a supervisão e orientação do 
dentista ou cirurgião dentista; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos; realizar isolamento do campo operatório; prestar auxílio 
ao dentista ou cirurgião dentista, na realização de exames ou tratamentos; receber, preparar e orientar 
os pacientes para tratamento; auxiliar nas urgências e emergências médicas; auxiliar durante o 
atendimento odontológico; orientar pacientes para Raio X e revelar radiografias; acompanhar pacientes 
encaminhados para hospitais ou serviços de referência, quando necessário; manipular materiais de uso 
odontológico; selecionar moldeiras e confeccionar moldes em gesso; confeccionar e reparar próteses 
dentárias; ministrar medicamentos, conforme prescrição médica sob a supervisão ou orientação do 
dentista; controlar os estoques de medicamentos, materiais e soluções; preparar e controlar o material a 
ser esterilizado; levantar, solicitar e prover o material necessário aos serviços de enfermagem; marcar 
consultas e exames; registrar as atividades e procedimentos prestados ao paciente; receber, protocolar 
e anexar em prontuários documentos e exames específicos; registrar e arquivar cópias de resultados de 
exames; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionado de forma adequada o paciente e 
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o instrumental a ser utilizado pelo dentista, cirurgião ou cirurgião-dentista; organizar o ambiente de 
trabalho; recolher material utilizado em consultas e cirurgias; cuidar dos equipamentos para manutenção 
de seu estado funcional adequado, assegurando os padrões de qualidade; utilizar meios e instrumentos 
recomendados aos exames requeridos; executar exame e outros trabalhos de natureza simples que não 
exijam interpretação técnica dos resultados, a fim de obter subsídios para diagnósticos clínicos; executar 
limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e das 
dependências do consultório, utilizando-se de técnicas de biossegurança; operar equipamentos 
analíticos e de suporte; e outras atividades correlatas.  

Terapeuta ocupacional(NASF) 

Elaborar projetos terapêuticos, compreendidos na área de atuação, através de metodologia e técnicas terapêuticas 
ocupacionais; atendimento ambulatório, se necessário; ordenar todo processo terapêutico,fazer sua indução no 
paciente a nível individual ou de grupo, dar alta nos serviços de Terapia Ocupacional, utilizando o critério de 
reavaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem a necessidade de continuidade destas 
práticas terapêuticas; reavaliar sistematicamente os pacientes para fins de reajuste ou alterações das condutas 
terapêuticas próprias empregadas, adequando-se à evolução da metodologia adotada. Realizara avaliação, 
prevenção e tratamento das disfunções de origem física, mental, social ou desenvolvimento através de atividades em 
situações de vida reais ou simuladas; promover a saúde, reduzir ou corrigir a situação patológica e/ou reforçar 
capacidades funcionais; facilitar a aprendizagem de habilidades e funções essenciais para tornar o indivíduo 
adaptado e produtivo na vida de relação; restituir o funcionamento físico, emocional e psicológico do paciente para 
que ele se torne indivíduo independente e que interaja com o meio  ambiente de forma satisfatória; estimular e 
desenvolver a socialização através de atividades recreativas, lúdicas e criativas realizadas com o grupo em questão; 
intervir no ambiente, introduzindo atividades enquanto elemento capaz de possibilitar ao paciente tornar-se produtivo 
e estabelecer uma nova relação com a equipe e os demais integrantes do grupo; proporcionar um espaço onde o 
paciente possa estar produtivo, não uma produtividade alienada (apenas para deixá-lo ocupado, sem sentido), e sim 
para refletir sobre sua própria: capacidade x incapacidade, produção x improdutividade, motivação x desmotivação, 
interesse x desinteresse, dependência x independência e autonomia, dificuldade, limites x possibilidades. Avaliar o 
paciente na disfunção específica ( caso este apresente), correlacionando com a totalidade de suas alterações com o 
mundo. Compete ao profissional criar, desenvolver e acompanhar as condições e /ou situações que permitam o 
processo terapêutico que se dá através da inter relação do funcionário da saúde/paciente com o terapeuta, a 
atividade ou grupo. Análise de atividades: procedimento próprio e exclusivo d Terapeuta Ocupacional, que avalia o 
movimento como um todo, e suas partes componentes, identificando as operações motoras realizadas e suas 
estruturas morfofisiológicas. Analisa todos os aspectos da vida cotidiana de uma pessoa, ou seja, auto cuidados, 
trabalho e lazer, bem como a gama de movimentos que se referem à complexidade das atividades e suas 
especificidades. São realizadas com o objetivo de selecionar os meios como utilizá-las. A escolha da técnica a ser 
utilizada e sua indicação deve observar as necessidades, interesses e vocações do cliente e as exigências do 
modelo teórico ou da abordagem. As atividades devem ser previamente selecionadas, analisadas e adaptadas de 
forma individualizada para cada cliente, visando um objetivo terapêutico definido. A análise de atividades 
compreende a divisão da atividade em fases definidas, operacionalizadas e de forma sequencial. Devem ser 
observados os componentes estáveis e situacionais, avaliando ainda o tipo de desempenho necessário para realizar 
a atividade prescrita dentro dos enfoques cognitivos, motores, afetivos e perceptivos. O grau de complexidade da 
atividade terapêutica envolve a definição do instrumental, dos materiais permanentes e de consumo utilizados, bem 
como o ambiente, aspectos de segurança e fatores de risco. Atividades da vida diária (AVDs): dizem respeito ao 
cuidado de si próprio e da sua comunicação (alimentação, higiene, cuidado pessoal, vestuário, comunicação escrita, 
verbal, gestual e locomoção). Atividades da vida prática ( AVPs): atividades domiciliares, do cotidiano. Atividades da 
vida de trabalho (AVTs): dizem respeito às atividades laborativas, das mais simples às mais complexas, em 
diferentes postos de trabalhos, respeitando-se os limites biomecânicos. Atividades da vida de lazer (AVLs): 
atividades que envolvam a satisfação, o descanso, o interesse do indivíduo, tais como: esporte, jogos, jogos de 
salão, dança, teatro, leitura, cinema, música, grupos de atividades recreacionais, entre outros. Órteses: prescrever, 
orientar e treinar, utilizando procedimento que,  comumente, preserve a força e a capacidade funcional. Próteses: 
prescrever, orientar e treinar. Adaptações e dispositivos: planejar, prescrever, confeccionar, orientar e treinar. 
Atendimentos: individual, em grupo, integrado, assistência domiciliar e comunitária.  

 

Tratorista  

Executar tarefas com máquinas leves, fazendo aragem e gradeação; executar outras tarefas correlatas 
ao cargo. 
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ANEXO III    

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

  

Para os cargos de  Auxiliar de Limpeza, Motorista,  Operador de Máquina I, Pedreiro, Reciclador, 
Servente de Pedreiro I, Servente (Auxiliar de Serviços Gerais) e Tratorista 

Língua Portuguesa: compreensão e Interpretação de textos, pontuação, significado das palavras 

(sinônimos), ortografia, Uso da lera maiúscula e minúscula, separação de sílabas.     

Matemática: interpretação e resolução de problemas, números e operações (+) adição (-) subtração, 

dobro, metade, medidas de tempo (ano, mês, dia, hora), medidas de comprimento. 

Conhecimentos Gerais 

  

Para os cargos de  Agente Administrativo I,  Auxiliar de Assistente Social e  Recepcionista  

Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de textos, pontuação, significado das palavras     

(sinônimos), ortografia, Uso da lera maiúscula e minúscula, separação de sílabas, verbo, flexão de 

gênero, número e grau, Classificação de palavras quanto à acentuação, substantivo, adjetivo, tipos de 

texto (carta, bilhete, poesia, etc) 

Matemática: Interpretação e resolução de problemas, números e operações (+) adição (- ) subtração,(:) 

divisão e (x) multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo,  metade, medidas de tempo (ano, mês, dia 

, hora), medidas de comprimento. Perímetro e área das principais figuras geométricas (quadrado, 

retângulo e triângulo), frações. Sistema monetário. 

 
Conhecimentos Gerais 
 
 
Para o cargo de Agente para Campos de Endemias 
 

Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de textos, pontuação, significado das palavras     

(sinônimos), ortografia, Uso da lera maiúscula e minúscula, separação de sílabas, verbo, flexão de 

gênero, número e grau, Classificação de palavras quanto à acentuação, substantivo, adjetivo, tipos de 

texto (carta, bilhete, poesia, etc) 

Matemática: Interpretação e resolução de problemas, números e operações (+) adição (- ) subtração,(:) 

divisão e (x) multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo,  metade, medidas de tempo (ano, mês, dia 

, hora), medidas de comprimento. Perímetro e área das principais figuras geométricas (quadrado, 

retângulo e triângulo), frações. Sistema monetário. 
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Conhecimentos Específicos na área. 

Sugestão bibliográfica: 

 Manual de Normas Técnicas e Instruções para pessoal de combate ao vetor. Brasília – Abril 
2001. 3ª edição 

 Manuais do Ministério da saúde sobre Ação de Combate a Endemias. 

 Lei n° 11350/2006 

 
 
Para os cargos de Agente Administrativo II 
 
 

Língua Portuguesa: Gêneros textuais. Interpretação de texto. Letras, fonemas, sílaba tônica. Dígrafo. 

Encontros consonantais. Encontros vocálicos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e 

quanto à tonicidade. Sinônimo/ Antônimo. Morfologia: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, pronome, 

numeral, preposição, conjunção, interjeição, advérbio. Sintaxe: sujeito e predicado (classificação). 

Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 

 

Matemática: Razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Conjunto dos:  

números inteiros, números naturais, números racionais, números irracionais e números reais; Função do 

1º e 2º grau; Equação do 1º e do 2º grau; Leitura e interpretação de tabelas e gráficos Juros simples; 

Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras; Semelhança de triângulos; Ângulos; Radiciação e potenciação; 

Situações-problema envolvendo raciocínio lógico. 

 
 

Conhecimentos gerais 
 
 
 
Para o cargo de Educador 
 
Língua Portuguesa: Gêneros textuais. Interpretação de texto. Letras, fonemas, sílaba tônica. Dígrafo. 

Encontros consonantais. Encontros vocálicos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e 

quanto à tonicidade. Sinônimo/ Antônimo. Morfologia: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, pronome, 

numeral, preposição, conjunção, interjeição, advérbio. Sintaxe: sujeito e predicado (classificação). 

Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 

 

Matemática: Razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Conjunto dos:  

números inteiros, números naturais, números racionais, números irracionais e números reais; Função do 

1º e 2º grau; Equação do 1º e do 2º grau; Leitura e interpretação de tabelas e gráficos Juros simples; 

Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras; Semelhança de triângulos; Ângulos; Radiciação e potenciação; 

Situações-problema envolvendo raciocínio lógico. 

 
 

Conhecimentos específicos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB mº 9494 de 20  

dezembro de 1996 – Artigos 29,30 e 31; Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal 8069, de 13 
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de julho de 1990; Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Volumes I, II e II, Brasília – 

MEC/SEF 1997; Indicadores de Qualidade na Educação Infantil. Disponível em: 

portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf; portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf; 

portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf;portal.mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infanti

l.pdf 

 

 
 
 
 
Para o cargo de Técnico em Saúde Bucal 
 
 
Língua Portuguesa: Gêneros textuais. Interpretação de texto. Letras, fonemas, sílaba tônica. Dígrafo. 

Encontros consonantais. Encontros vocálicos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e 

quanto à tonicidade. Sinônimo/ Antônimo. Morfologia: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, pronome, 

numeral, preposição, conjunção, interjeição, advérbio. Sintaxe: sujeito e predicado (classificação). 

Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 

 

Matemática: Razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Conjunto dos:  

números inteiros, números naturais, números racionais, números irracionais e números reais; Função do 

1º e 2º grau; Equação do 1º e do 2º grau; Leitura e interpretação de tabelas e gráficos Juros simples; 

Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras; Semelhança de triângulos; Ângulos; Radiciação e potenciação; 

Situações-problema envolvendo raciocínio lógico. 

 

 
Conhecimentos específicos 1. Anatomia Dentária: órgão dentário, classificação e função dos dentes, 
dentições, nomenclatura dentária, notação dentária, morfologia dos dentes permanentes e decíduos, 
articulação alvéolo-dentária, histologia do dente e erupção dentária. 2. Materiais restauradores diretos: 
composição, classificação, propriedades, manipulação, instrumentais e equipamentos. 3. Proteção do 
complexo dentina/polpa: materiais protetores (composição, classificação, propriedades, manipulação, 
instrumentais e equipamentos) e técnicas de proteção. 4. Radiologia odontológica: Princípios e 
fundamentos da radiologia odontológica; técnicas radiográficas; técnicas de revelação, montagem e 
arquivamento de películas radiográficas; tabelas e protocolos utilizados em radiologia odontológica; 
riscos radioativos. 5. Prevenção da cárie e doença periodontal: placa bacteriana; cárie; 
gengivite/periodontite, técnicas de controle da placa; fluorterapia; materiais seladores (composição, 
classificação, propriedades, manipulação, instrumentais e equipamentos). 6. Materiais de moldagem e de 
confecção de modelos: composição, classificação, propriedades, materiais e equipamentos, 
manipulação, e confecção de modelos de estudo. 7. Biossegurança em odontologia: Prevenção e 
controle de infecções; Princípios de assepsia, antissepsia; Normas e procedimentos técnicos no 
processamento de material: descontaminação, desincrustação, limpeza, preparo, seleção, 
empacotamento, esterilização, manipulação e armazenagem. 8. Recursos humanos em odontologia: 
Pessoal técnico e auxiliar em Odontologia. 9. Saúde pública: Políticas de saúde bucal; Sistema Único de 
Saúde (SUS). 10. Legislação:Princípios e normas do exercício profissional dos técnicos em saúde bucal - 
Lei11.889/2008; Código de ética odontológico. 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA  
BARATIERI, L N. et al. Odontologia Restauradora. Fundamentos e possibilidades. 2ªed. Santos Livraria 
Editora, 2001. BRASIL. Lei Federal 8.080. Diário Oficial da União, 20/09/1990, p. 18.055. BRASIL. 
Ministério da Educação. Lei N° 11.889, de 24 de dezembro de 2008. Regulamenta o exercício das 
profissões de técnico em saúde bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB). Diário Oficial da 
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Uniãon°251, de 26/12/2008, seção 1, p.02/03. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Bucal Caderno de 
Atenção Básica n°17. Brasília, 2008. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Diretrizes da Política Nacional 
de Saúde Bucal. Brasília, 2004. CASATI, L. A.; TAVANO O. Curso de Radiologia em Odontologia. 4ª ed. 
editora Santos, 2000. Código de ética odontológica; Resolução CFO-118, de 11 de maio de 2012. CRAIG, 
ROBERT G..et al. Materiais Dentários Propriedades e Manipulação. Trad Cimara Fortes Ferreira. 7ª ed, 
Editora Santos, 2004. CRAIG, ROBERT, G.; JHON, M. POWERS. Materiais Dentários Restauradores. 
Trad Cimara Fortes Ferreira. 11ª ed, Editora Santos, 2002. CONCEIÇÃO, E. N. et al., Dentística Saúde e 
Estética. Artmed, Porto Alegre, 2ª ed., 2007. FREITAS, A; ROSA, J. E.; SOUZA, I. F. Radiologia 
Odontológica. 6ª ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004. GOMES V. P. Saúde Bucal Coletiva. 4ª ed. Editora 
Santos SP, 2000. KRIGER L. Promoção de saúde Bucal. 3ª Ed., ABOPREV, 2003. KRAMER P. F. et al. 
Promoção de Saúde Bucal em Odontopediatria. Artes Médicas, São Paulo, 1997. LIÑAN, M. B. G. 
Manual do Trabalho e formação do ACD e THD. São Paulo: Ed. Santos, 2009. LINDHE, J, et al. Tratado 
de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. 5ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010. LOBAS, 
C.F.S. et al. THD e ACD – Odontologia de Qualidade, 2º ed., Livraria Santos Editora Ltda, 2006. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Saúde da Família: Equipes de saúde bucal. Brasília, 2002. 
Disponível em HTTP://www.saúde.gov.br/bvs/publicações/equipe_saudebucal PHILLIPS, RALPH W. 
Materiais Dentários de SKINNER, Trad. Prof. Dr. Júlio Jorge de Albuquerque Lossio, 9ª ed, Rio de 
Janeiro, Guanabara, 1997. PICOSSE, MILTON Anatomia Dentária. 4° ed. revisada e ampliada. São 
Paulo. Sarvier, 1983. PEREIRA A. C. et al. Odontologia em saúde coletiva: planejando ações 
promovendo saúde. 1ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2003. PORTARIA 453 do Ministério da Saúde de 01 de 
junho de 1998. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS: Prevenção e controle de riscos: ANVISA; Brasília, 2006. 
 
 
 
Para o cargo de Farmacêutico(NASF) 
 
 
Legislação: Código de ética da profissão farmacêutica; Atenção Farmacêutica: Conceito e metodologia; 
Padronização de medicamentos; Administração e economia Farmacêutica: Controle de estoque; Curva 
ABC; Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos; Boas Práticas de Dispensação 
de Medicamentos; Farmacologia: Noções gerais sobre a ação dos medicamentos; Classe de 
medicamentos; Farmacocinética e Farmacodinâmica: Dinâmicas de absorção, distribuição, ação e 
eliminação dos fármacos; Transportadores de membrana e resposta aos fármacos; Metabolismo dos 
fármacos; Farmacologia Clínica: Drogas que atuam no coração; Fármacos que agem nas sinapses e nas 
funções junções neuroefetoras; Fármacos que agem no Sistema Nervoso Central; Fármacos que afetam 
a função renal e cardiovascular; Fármacos que afetam a função gastrointestinal; Tratamento 
farmacológico da inflamação; Vigilância Epidemiológica; Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 – 
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos a controle especial; Portaria nº 507/GM de 23 
de abril de 1999 – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME; Lei n° 9787 de 10 de 
Fevereiro de 1999 – Medicamentos genéricos. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
BRUNTON, L.PARKER,K.BLUMENTAL,D.BUXTON, I. Goodman e Gilman: Manual de farmacologia e 
terapêutica. 1 ed. São Paulo: MCGraw-Hill, 2010. 
KATZUNG, B. G. Farmacologia básica e clínica. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.  
Portaria N° 344 de 12/05/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde.  
RANG, H. P; DALE, M. M.; RITTER, J. M. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 8 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara koogan, 1991. 
RANG, H.P; DALE, M .M ;RITTER, J. M. Farmacologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2001. 
Portaria Nº 507/GM de 23 de abril de 1999 
Lei N° 9787 de 10 de Fevereiro de 1999, Ministério da Saúde. 
Resolução N° 417 de 29 de Setembro de 2004 – Código de Ética Farmacêutica. 
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Para o cargo de Nutricionista(NASF) 
 
 
NUTRIÇÃO NOS CICLOS DA VIDA: Conceito de Alimentação e Nutrição; Nutrientes: Definição, 
propriedades, funções, digestão, absorção, biodisponibilidade, metabolismo, necessidades e fontes 
alimentares; Alimentação nos Ciclos da Vida (0 a 2 anos, pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, e 
idoso); Guia Alimentar para a População Brasileira; Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos; 
Alimentação da Gestante; Alimentação da Nutriz; Aleitamento Materno: composição do leite materno, 
fatores que interferem na sua produção e técnicas de aleitamento; 
NUTRIÇÃO CLÍNICA: Modificações da dieta normal; Terapia de Nutrição Enteral e 
Parenteral;Desnutrição; Doenças Gastrointestinais; Doenças Endócrinas; Doenças Cardiovasculares; 
Doenças Renais; Doenças Hepáticas; Doenças do Sistema Musculoesquelético; Síndromes de Má 
Absorção; Erros inatos do metabolismo; Neoplasias; Interação entre medicamentos e nutrientes; 
Transtornos comportamentais que afetam a ingestão de alimentos; Avaliação Nutricional. 
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO: Planejamento, Organização, Execução de 
cardápios, Política de compras, Recebimento, Estocagem e distribuição de insumos, Produção e 
métodos de conservação de alimentos, Técnicas de higienização da área física, utensílios e 
equipamentos. Banco de Leite Humano: Atividades, Organização, Estrutura Física, Processos 
Operacionais e Controle de Qualidade. Lactário: Atividades, Organização, Estrutura Física, Processos 
Operacionais. 
TÉCNICA DIETÉTICA: Conceito, classificação e composição química de alimentos, Higiene de 
alimentos, parâmetros e critérios de controle higiênico-sanitário, utilização de procedimentos 
operacionais padrão. Características organolépticas, seleção, conservação, pré-preparo, preparo e 
distribuição dos alimentos. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - Portaria n° 272/MS/SNVS, de 8 de abril de 1998 e RDC n° 63, de 6 
de julho de 2000 - RDC-ANVISA n°. 171, de 04 de setembro de 2006 - Krause: Alimentos, Nutrição e 
Dietoterapia.  11 ed. São Paulo: Roca, 2005. - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Vigilância 
Sanitária. Portaria n° 216, de 15 de setembro de 2004. Aprova o regulamento técnico de boas práticas 
para serviços de alimentação. Diário Oficial da União; Poder Executivo, 2004. - SILVA JÚNIOR, E.A. 
Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 6 ed. São Paulo: Varela, 2005. - BRASIL, 
MINISTÉRIO DA SAÚDE: Guia Alimentar para População Brasileira promovendo a alimentação saudável. 
Normas e manuais técnicos: Brasília, 2006. - BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE: Guia Alimentar crianças 
menores de 2 anos. Normas e manuais técnicos: Brasília, 2002. - ORNELLAS, L. Hoeschl. Técnicas 
dietéticas: seleção e preparo de alimentos. 7 ed. São Paulo: Ed Atheneu, 2001. 
 
 
Para o cargo de Professor Primário 
 
Conhecimentos específicos: Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988 
(artigos 205 a 214); Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Organização e Funcionamento do Ensino 
nas Escolas de Educação Básica de minas Gerais; Indicadores de Qualidade na Educação; Avaliação: O 
processo e o produto; Projeto Político Pedagógico: dimensões conceituaIs; SIMAVE; PROALFA; PROEB; 
SAEB. 
Referências Bibliográficas: Resolução SEE nº 2197 de 26 de outubro de 2012; 
portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/consescol/ce_indqua.pdf; 
escoladegestores.mec.gov.br/site/8biblioteca/pdf/ava_etexto1.pdf; 
escoladegestores.mec.gov.br/site/2...projeto.../dimensoesconceituais.pdf; www.educacao.mg.gov.br; 
http://portal.mec.gov.br 
 

 
Para o cargo de Psicólogo(NASF) 
 
Conhecimentos Específicos: Código de Ética . Estatuto da Criança e do Adolescente . Piaget . Doenças  

http://portal.mec.gov.br/
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Mentais . Principais Aspectos Teóricos de Freud. Desenvolvimento Humano. Abordagem Familiar . 
Psicopatologia .  Norma Operacional Básica. Política Nacional de Assistência Social . Tipificação dos 
Serviços Socioassistenciais. Orientações Técnicas  CRAS. Estatuto do Idoso. Plano Nacional de Política 
para Mulheres. 
Referências Bibliográficas: NOB . PNAS. Código de Ética. ECA. Site www.mds.gov.br  .  www.sepm.gov.br 
. 
 
 
 
Para o cargo de Terapeuta Ocupacional (NASF) 
 
Fundamentos históricos, filosóficos e metodológicos de terapia ocupacional; Terapia ocupacional em geriatria e 
gerontologia:avaliação; interdisciplinaridade na abordagem do idoso. Terapia ocupacional em pediatria: 
desenvolvimento sensório perceptivo, cognitivo, motor normal e suas alterações; terapia ocupacional em 
neuropediatria. Terapia ocupacional em reabilitação física: noções fundamentais de acidente vascular cerebral; 
traumatismo cranoencefálico; lesões medulares; queimaduras; doenças reumáticas; doenças degenerativas. Terapia 
ocupacional em traumato-ortopedia: utilização de órteses e adaptações. Terapia ocupacional em psiquiatria; saúde 
mental e reforma psiquiátrica. 7. Terapia ocupacional em Neonatologia e Aleitamento Materno.  
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - BENETTON, M.J. Trilhas Associativas. São Paulo, 1991. -
CARVALHO,A.F.T; e SCATOLINI, H.M.N. Terapia Ocupacional na Complexidade do Sujeito, 2ª Ed., 
Editora Rubio, 2013. - DANGELO,J.G. e FATTINI, A.C. Anatomia Humana Básica, São Paulo: Editora 
Atheneu, 2000. - DE CARLO, M.M.R.P; e BARTALOTTI, C.C. Terapia Ocupacional no Brasil: 
Fundamentos e Perspectivas. São Paulo: Plexus Editora, 2001. - DE OLIVEIRA, M.C;  et al. Terapia 
Ocupacional na Reabilitação Física. Roca. - FREITAS, P.P. Reabilitação da Mão. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2006 - KAPANDJI, A.I. Fisiologia Articular. 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro. Editorial Medica 
Panamericana, 2007. - LATHAM, C.A.T; e RADOMSKI, M.V. Terapia Ocupacional para Disfunções 
Físicas. 6ªEd. 2013.

http://www.mds.gov.br/
http://www.sepm.gov.br/
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ANEXO IV 
 

MODELO DE  RECURSO  
 
Eu ..............................................................................................................., portador do 

documento de identidade nº ........................................................., inscrito para o cargo de 

..........................................................., venho recorrer pela análise da  questão de nº (s) 

............................................................................................................. 

Justificativa: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_______________________________ 

Assinatura do Candidato 
 
 

 
                               DEFERIDO                                              IINDEFERIDO 
 
Comentários se for INDEFERIDO: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___ 

 
_______________________________________  

Comissão Especial 


